مدارک مورد نیاز متقاضیان مدارس کانادا
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:

 )1گذرنامه (با اعتبار حداقل  2سال و دارای حداقل  2صفحه سفید مقابل هم باشد).
 )2اصل ریز نمرات سال تحصیلی فعلی (تاجایی که در دسترس است) و سه سال تحصیلی قبلی که همگی ممهور به مهر مدرسه باشند( .بدون
نیاز به تاییدیه آموزش و پرورش)

 1 )3قطعه عکس پشت نویسی شده  6*4رنگی ،تمام رخ با زمینه سفید ،کامال ً از روبرو ،بدون لبخند ،بدون عینک ،گردی صورت کامال ً
مشخص باشد ،حداکثر برای  3ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد).
 )4تمامی لوحهای تقدیر ارزشمند در زمینههای هنری ،ورزشی ،کارهای خیرخواهانه و داوطلبانه و زبانهای خارجی
• در صورتی که لوح تقدیر از فعالیتهای انجام شده در دسترس نیست ،نامه تاییدیه مدرسه یا موسسه مربوطه تهیه شود.
• نامه یا مدرکی که نشاندهنده سطح زبان دانشآموز باشد( .از مدرسه ،موسسات آموزش زبان یا معلم خصوصی)
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی متقاضی (حتی گذرنامههای مشترک با والدین)

 )2شناسنامه متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی
 )3کارت ملی متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی
 2 )4قطعه عکس پشت نویسی شده  6*4رنگی ،تمام رخ با زمینه سفید ،کامال ً از روبرو ،بدون لبخند ،بدون عینک ،گردی صورت کامال ً
مشخص باشد ،حداکثر برای  3ماه اخیر (عکس با گذرنامه ،ویزاهای قبلی و عکس مورد استفاده در مرحله پذیرش یکی نباشد).
 )5اسکن صفحه اول گذرنامه پدر ،مادر ،خواهر ،برادر (اعم از تنی و ناتنی)
 )6مدرک شغلی والدین یا حامی مالی متقاضی:
پزشکان :پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوق از محل کار ،پروانه دائم پزشکی ،کارت نظام پزشکی وکال :پروانه وکالت
مشاغل دولتی :حکم کارگزینی ،آخرین فیش حقوق و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی
بازنشستهها :حکم بازنشستگی /آخرین فیش حقوق مشاغل غیردولتی :گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر مدت اشتغال و سمت،
میزان حقوق دریافتی ،فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان در صورت خویش فرما بودن :جواز کسب /روزنامه رسمی
شرکت و آخرین آگهی تغییرات ،مدارکی دال بر سهم الشراکت معلمان ،اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه :اصل حکم کارگزینی یا گواهی
اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی
 )7گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:
گزارش گردش مالی ،حداقل  4ماهه و حداکثر  6ماهه ،به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب معادل شهریه و هزینه
زندگی یک سال (معادل ریالی مبلغ  1500دالر کانادا ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ ارسال مدارک (Online
 )Submissionصادر شده باشد ،الزم به ذکر است مانده حساب قبل از صدور ویزا نباید از حساب خارج گردد و همچنین از واریز وجوه باال
در تاریخ های نزدیک به وقت سفارت پرهیز نمائید.
گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل دالر کانادا
به ریال
 )8سند ملکی به نام متقاضی ،والدین یا حامی مالی متقاضی
 )9پذیرش تحصیلی و رسید پرداخت شهریه
 )10رضایتنامه محضری والدین (هر دو والد حتی در صورت متارکه) یا حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها و اجازه تحصیل متقاضی
در سراسر طول تحصیل و اقامت (طبق نمونه تقدیمی)
• در صورت متارکه و واگذاری حضانت به مادر ،برگه رسمی دادگاه مبنی تائید واگذاری حضانت فرزند نیز باید ارائه گردد.
• در صورت فوت یکی از والدین ،گواهی مربوطه نیز باید ارائه گردد.
• در صورت همراهی یکی از والدین بعنوان سرپرست دانشآموز عالوه بر رضایتنامه فوق ،والد دیگر باید رضایتنامه ای مبنی بر اعالم رضایت
از سفر فرزند به همراه والد همراهی کننده ،و همچنین یک وکالتنامه با مضمون اجازه سرپرستی و انجام امور دانشآموز در کانادا ارائه نماید.
 )11در صورت داشتن سابقه رد درخواست ویزای متقاضی ،ارائه نامهی رد ویزا الزامیست.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای همراه متقاضی:
 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی (با اعتبار حداقل  3ماه پس از اتمام دوره آموزشی متقاضی که صفحه اول توسط فرد همراه متقاضی امضا
شده باشد و دارای حداقل  2صفحه سفید مقابل هم باشد).

 )2مدرک شغلی
 )3گواهی حساب بانکی
 )4سند ملکی
 )5شناسنامه فرد همراه
 )6سند ازدواج
 )7درصورت همراهی یکی از والدین با دانشآموز مبلغ تمکن مالی به نسبت افزایش هزینههای زندگی باید بیشتر گردد.
نکات قابل توجه:
• برای سفارت کانادا ،ترجمه رسمی با مهر مترجم که از تاریخ صدور آن بیشتر از یک ماه نگذشته باشد کفایت میکند و نیازی به تائیدیه
دادگستری و وزارت امور خارجه نیست.
• اصل تمام مدارک می بایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد.
• زمان ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزا پس از دریافت پذیرش تحصیلی و بنا به اعالم شرکت خواهد بود.
• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان مقطع کارشناسی در کانادا
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:

 )1گذرنامه (با اعتبار حداقل  2سال که صفحه اول توسط خود متقاضی امضا شده و دارای حداقل  2صفحه سفید مقابل هم باشد).

 )2اصل ریز نمرات سال تحصیلی فعلی و سالهای گذشته ممهور به مهر مدرسه شامل دیپلم و پیش دانشگاهی
 )3اصل ریز نمرات فوق دیپلم درصورت وجود (دارای مهر دانشگاه یا موسسه آموزشی)
 )4مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
 )5مدرک فوق دیپلم (درصورت وجود)
 )6جهت اخذ پذیرش کارشناسی مجدد ،عالوه بر موارد فوق( :مدرک و ریز نمرات دوره کارشناسی)
 )7ارائه مدرک  IELTSبا نمره حداقل  6.5که از تاریخ صدور آن بیش از دو سال نگذشته باشد.
 1 )8قطعه عکس پشت نویسی شده  6*4رنگی ،تمام رخ با زمینه سفید ،کامال ً از روبرو ،بدون لبخند ،بدون عینک ،گردی صورت کامال ً
مشخص باشد ،حداکثر برای  3ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد).
 )9سوابق تحصیلی و کاری متقاضی در قالب رزومه ()CV
 )10انگیزه نامه تحصیلی ()Motivation Letter
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی متقاضی (حتی گذرنامههای مشترک با والدین)

 )2شناسنامه متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی
 )3کارت ملی متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی
 2 )4قطعه عکس پشت نویسی شده  6*4رنگی ،تمام رخ با زمینه سفید ،کامال ً از روبرو ،بدون لبخند ،بدون عینک ،گردی صورت کامال ً مشخص باشد،
حداکثر برای  3ماه اخیر (عکس با گذرنامه ،ویزاهای قبلی و عکس مورد استفاده در مرحله پذیرش یکی نباشد).
 )5اسکن صفحه اول گذرنامه پدر ،مادر ،خواهر ،برادر (اعم از تنی و ناتنی) و همسر در صورت تاهل
 )6سند ازدواج متقاضی در صورت تاهل
 )7مدرک شغلی والدین یا حامی مالی متقاضی:
پزشکان :پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوق از محل کار ،پروانه دائم پزشکی ،کارت نظام پزشکی وکال :پروانه وکالت ،مشاغل دولتی :حکم
کارگزینی ،آخرین فیش حقوق و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی بازنشستهها :حکم بازنشستگی /آخرین فیش
حقوق مشاغل غیردولتی :گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی ،فیش حقوق و سابقه بیمه تامین
اجتماعی با مهر سازمان در صورت خویش فرما بودن :جواز کسب /روزنامه رسمی شرکت و آخرین آگهی تغییرات ،مدارکی دال بر سهم الشراکت معلمان،
اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه :اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی
 )8گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:
گزارش گردش مالی ،حداقل  4ماهه و حداکثر  6ماهه ،به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب معادل شهریه و هزینه زندگی یک سال
(معادل ریالی مبلغ  1500دالر کانادا ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ ارسال مدارک ( )Online Submissionصادر شده باشد ،الزم
به ذکر است مانده حساب قبل از صدور ویزا نباید از حساب خارج گردد و همچنین از واریز وجوه باال در تاریخ های نزدیک به وقت سفارت پرهیز نمائید.
گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل دالر کانادا به ریال
 )9سند ملکی به نام متقاضی ،والدین یا حامی مالی متقاضی
 )10پذیرش تحصیلی و رسید پرداخت شهریه
 )11رضایتنامه محضری والدین (هر دو والد حتی در صورت متراکه) یا حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها و اجازه تحصیل متقاضی در سراسر
طول تحصیل و اقامت (طبق نمونه تقدیمی)
• در صورت متارکه و واگذاری حضانت به مادر ،برگه رسمی دادگاه مبنی تائید واگذاری حضانت فرزند نیز باید ارائه گردد.
• در صورت فوت یکی از والدین ،گواهی مربوطه نیز باید ارائه گردد.
 )12رضایتنامه والدین یا حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها و اجازه تحصیل متقاضی در سراسر طول تحصیل و اقامت (طبق نمونه تقدیمی)
 )13در صورت داشتن سابقه رد درخواست ویزای متقاضی ،ارائه نامهی رد ویزا الزامیست.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای همراه متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی (با اعتبار حداقل  3ماه پس از اتمام دوره آموزشی متقاضی که صفحه اول توسط فرد همراه متقاضی امضا شده
باشد و دارای حداقل  2صفحه سفید مقابل هم باشد).

 )2مدرک شغلی
 )3گواهی حساب بانکی
 )4سند ملکی
 )5شناسنامه فرد همراه
 )6سند ازدواج
 )7درصورت داشتن همراه ،مبلغ تمکن مالی به نسبت افزایش هزینههای زندگی باید بیشتر گردد.

نکات قابل توجه:
• برای سفارت کانادا ،ترجمه رسمی با مهر مترجم که از تاریخ صدور آن بیشتر از یک ماه نگذشته باشد کفایت میکند و نیازی به تائیدیه
دادگستری و وزارت امور خارجه نیست.
• اصل تمام مدارک می بایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد.
• زمان ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزا پس از دریافت پذیرش تحصیلی و بنا به اعالم شرکت خواهد بود.
• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد در کانادا
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:
 )1گذرنامه (با اعتبار حداقل  2سال که صفحه اول توسط خود متقاضی امضا شده و دارای حداقل  2صفحه سفید مقابل هم باشد).
 )2اصل ریز نمرات سال تحصیلی فعلی و سالهای گذشته ممهور به مهر مدرسه و دانشگاه شامل دیپلم و پیش دانشگاهی ،فوق دیپلم و کارشناسی
 )3مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی ،فوق دیپلم و کارشناسی
 )4جهت اخذ پذیرش کارشناسی ارشد مجدد ،عالوه بر موارد فوق( :مدرک و ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد)
 )5ارائه مدرک  IELTSبا نمره حداقل  6.5که از تاریخ صدور آن بیش از دو سال نگذشته باشد.
 1 )6قطعه عکس پشت نویسی شده  6*4رنگی ،تمام رخ با زمینه سفید ،کامال ً از روبرو ،بدون لبخند ،بدون عینک ،گردی صورت کامال ً
مشخص باشد ،حداکثر برای  3ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد).
 )7سوابق تحصیلی و کاری متقاضی در قالب رزومه ()CV
 )8انگیزه نامه تحصیلی ()Motivation Letter
 2 )9توصیه نامه ( )Recommendation Letterاز دو استاد یا معلم متقاضی که شناخت خوبی نسبت به ایشان داشته باشند.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی متقاضی (حتی گذرنامههای مشترک با والدین)

 )2شناسنامه متقاضی ،والدین یا حامی مالی متقاضی
 )3کارت ملی متقاضی ،والدین یا حامی مالی متقاضی
 2 )4قطعه عکس پشت نویسی شده  6*4رنگی ،تمام رخ با زمینه سفید ،کامال ً از روبرو ،بدون لبخند ،بدون عینک ،گردی صورت کامال ً مشخص باشد،
حداکثر برای  3ماه اخیر (عکس با گذرنامه ،ویزاهای قبلی و عکس مورد استفاده در مرحله پذیرش یکی نباشد).
 )5اسکن صفحه اول گذرنامه پدر ،مادر ،خواهر ،برادر (اعم از تنی و ناتنی) و همسر در صورت تاهل
 )6سند ازدواج متقاضی در صورت تاهل
 )7مدرک شغلی والدین یا حامی مالی متقاضی:
پزشکان :پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوق از محل کار ،پروانه دائم پزشکی ،کارت نظام پزشکی وکال :پروانه وکالت مشاغل دولتی :حکم
کارگزینی ،آخرین فیش حقوق و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی بازنشستهها :حکم بازنشستگی /آخرین فیش
حقوق مشاغل غیردولتی :گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی ،فیش حقوق و سابقه بیمه تامین
اجتماعی با مهر سازمان در صورت خویش فرما بودن :جواز کسب /روزنامه رسمی شرکت و آخرین آگهی تغییرات ،مدارکی دال بر سهم الشراکت معلمان،
اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه :اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی
 )8گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:
گزارش گردش مالی ،حداقل  4ماهه و حداکثر  6ماهه ،به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب معادل شهریه و هزینه زندگی یک سال
(معادل ریالی مبلغ  1500دالر کانادا ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ ارسال مدارک ( )Online Submissionصادر شده باشد ،الزم
به ذکر است مانده حساب قبل از صدور ویزا نباید از حساب خارج گردد و همچنین از واریز وجوه باال در تاریخ های نزدیک به وقت سفارت پرهیز نمائید.
گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل دالر کانادا به ریال
 )9سند ملکی به نام متقاضی ،والدین یا حامی مالی متقاضی
 )10پذیرش تحصیلی و رسید پرداخت شهریه
 )11تعهدنامه حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها در سراسر طول تحصیل و اقامت (طبق نمونه تقدیمی)
 )12در صورت داشتن سابقه رد درخواست ویزای متقاضی ،ارائه نامهی رد ویزا الزامیست.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای همراه متقاضی:
 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی (با اعتبار حداقل  3ماه پس از اتمام دوره آموزشی متقاضی که صفحه اول توسط فرد همراه متقاضی امضا شده

باشد و دارای حداقل  2صفحه سفید مقابل هم باشد).

 )2مدرک شغلی
 )3گواهی حساب بانکی
 )4سند ملکی
 )5شناسنامه فرد همراه
 )6سند ازدواج
 )7درصورت داشتن همراه مبلغ تمکن مالی به نسبت افزایش هزینههای زندگی باید بیشتر گردد.
نکات قابل توجه:
• برای سفارت کانادا ،ترجمه رسمی با مهر مترجم که از تاریخ صدور آن بیشتر از یک ماه نگذشته باشد کفایت میکند و نیازی به تائیدیه
دادگستری و وزارت امور خارجه نیست.
• اصل تمام مدارک می بایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد.
• زمان ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزا پس از دریافت پذیرش تحصیلی و بنا به اعالم شرکت خواهد بود.
• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان مقطع دکتری در کانادا
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:

 )1گذرنامه (با اعتبار حداقل  2سال که صفحه اول توسط خود متقاضی امضا شده و دارای حداقل  2صفحه سفید مقابل هم باشد).
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اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه :اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال و سمت ،میزان حقوق دریافتی
 )8گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:
گزارش گردش مالی ،حداقل  4ماهه و حداکثر  6ماهه ،به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب معادل شهریه و هزینه زندگی یک سال
(معادل ریالی مبلغ  1500دالر کانادا ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ ارسال مدارک ( )Online Submissionصادر شده باشد ،الزم
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گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل دالر کانادا به ریال
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• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.

